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قيم كي بي ام جي
التصرفكيفيةإلىترشدناحيثاليوميةسلوكياتناتوجهقيمناإن

اتوالشركعمالئناومعالبعضبعضنامعنعملوكيفالقراراتواتخاذ

:قيمنايليفيما.لديناالمعنيينوجميعنراجعها،التي

الصواببفعلمتعهدون:النزاهة

والتطورالتعلمفيمستمرون:التميز

وأدائنافكرنافيمقدامون:الشجاعة

تنوعنامنالقوةونستمدالبعضبعضنانحترم:التكاُتف

اميبكيفيلعائلتنامستدامةتنميةأجلمنساعون:األفضلنحو

وعمالئنالمجتمعاتناالفائدةوتحقيقجي
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التركيز على جودة المراجعة 
محاسبونوشركاهالفوزانجيامبيكيفينحن

جيامبيكي"أو"الشركة)"قانونيونومراجعون

مراجعيبصفتنانؤمن"(السعوديةالعربيةبالمملكة

مصلحةلهمنوكلعمالئناخدمةواجبنامنأنهحسابات

اسيا  أسأمرا  فعالةمراجعةبعملياتالقيامُيعد.العاموالصالح

الجودةمعاييرأعلىتطبيقعلىمصممونونحنلدورنا،

يرالتقرهذافينطلعكمفإننالذلك.وظائفناجميعفي

ودةجفيالمتمثلاألساسيبوعدناوفائناكيفيةعلى

مصلحةلهمنوكلولعمالئناالعامةللمصلحةالمراجعة

.ناخدماتلهانقدمالتيالمراجعةولجانوالمستثمرين

جودة"عّرفنُ إننا.ألعمالناالزاويةحجرالمراجعةُتعد

صورةبالمراجعةبعملياتالقيامبعدالنتيجةبأنها"المراجعة

المعاييروأهدافمتطلباتمعتماشيا  وذلكمتسقة

ناإن.الجودةلمراقبةقوينظامضمنوبهاالمعمولالمهنية

هنيالموالسلوكواالستقالليةالموضوعيةعلىدائما  نركز

.بهنقومماجميعفيوالنزاهة

مهمةفيالعالممستوىعلىجيامبيكيشرعت

.المراجعةلجودةالمستمرالتحسينإلىتهدفطموحة

لكذفيبمالديناالمراجعةأعمالجوانبجميعذلكويشمل

كةالشبمستوىعلىوالرقابةوالمساءلةالحوكمةتحسين

ةالتقنيوتمكينالعملسيروإجراءاتالمنهجيةوتحسين

استثماراتهناكأنحيثككلالمهنةإدارةإلىباإلضافة

.أعالهالمذكورةالمجاالتجميعفيتتمكبيرة

فيمختلفبشكلالتفكيرإلى19-كوفيدجائحةتدفعنا

نيينوالمعنراجعهاالتيوالشركاتمنسوبيناإشراككيفية

والمخاطراالقتصادياليقينعدمحالةإن.ككلوالمجتمع

علىجوهريةآثارلهاالجائحةتلكعنالناجمةالمتزايدة

لنواصإننا.العالميةاألسواقجميعفيالماليةالتقارير

فيالتعاعلىنركزبينماومجابهتهالتحديهذامعالتعامل

.الجديدالواقعهذافيوالصمود

وكياتناسلتقودحيثأعمالنا،جميعفيبقيمنانسترشدإننا

يمةقالنزاهةتظل.ثقافتناوتشكلقراراتناوتوجهاليومية

بالشكلالصواب،بفعلمتعهدونفنحن-لناجوهرية

التيقيمنانجسدفنحنالمناسب،الوقتوفيالصحيح

.بالجودةالتزامنافيوالتميزالنزاهةحولتتمحور

علىهذام2020لعامالشفافيةتقريرفينطلعكمإننا

مراجعةالجودةفيالمتمثلاألساسيبوعدناوفائناكيفية

.نوالمعنييالمراجعةولجانوالمستثمرينالعامةللمصلحة

ثقافةبالجودةتتسممراجعةعملياتتقديميتطلب

المساءلةُتعد.عنهامسؤوال  الجميعيكونالجودةقوامها

ائدقكليكونحيثالعالمية،مؤسستناأولوياترأسعلى

الجودةمستوىرفععنمسؤوال  جيامبيكيفي

.الدوامعلىالجمهورثقةوتعزيزوالنزاهة

بدمجنقومجيامبيكيلدىClaraنظامخاللومن

معجنبإلىجنبا  ُمحّسنةومنهجيةللعملجديدمسار

قنيةتوتستخدماإلنترنتشبكةعلىقائمةفّعالةتقنية

منوتمّكنالمراجعةعمليةلتحسينااللكترونيةالسحابة

االعتمادزيادةومع.الوقتنفسفيالمشاركةمتابعة

جيامبيكيلدىClaraنظاميعداالفتراضيةالبيئةعلى

نقومالتيللشركاتالتقنيلتمكيننارئيسيا  مكونا  

واتساقالجودةتعزيزنحولجهودناوأساسيا  بمراجعتها

.الشركةفياألعمال

لىعيقتصرالالذيالمراجعةجودةنهجاتباعفيسنستمر

فييتنابمسؤولالوفاءبلفحسبالمعاييربمتطلباتالوفاء

أدواركاملبشكلندعمإننا.أيضا  العامةالمصلحةخدمة

للمحاسبينالسعوديةوالهيئةالماليةالسوقهيئة

حصالفعمليةخاللمنالمراجعةجودةتعزيزفيالقانونيين

نلتحسيمعهممشاركتنابزيادةونلتزمالمستمروالدعم

.الجودة

اطاتارتبجميعفيالدوامعلىاستثنائيةجودةتقديمإن

علىالحصولأنكما.التزامناصميميمثللديناالمراجعة

عليهنركزماهومرةكلفيصحيحبشكلالمراجعةجودة

ةثقوترسيخأسواقناوخدمةالمجتمعفيبدورناللوفاء

ةواضحالمراجعةجودةفيالطريقلريادةرؤيتناإن.الجمهور

.للغاية

ةالمطلوبباالستشاراتونقومالمناسبةاإلجراءاتنتخذإننا

.إليهنصبوماونحقق
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٢

عبداهلل بن حمد الفوزان. د

رئيس مجلس اإلدارة والشريك الرئيسي

محمد طارق

رئيس قسم المراجعة 
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الهيكل القانوني لشركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

الهيكل القانوني والحوكمة

عوديةالسالعربيةالمملكةقوانينبموجبمسجلةتضامنيةشركةهيقانونيونومراجعونمحاسبونشركاهوالفوزانجيإمبيكيشركة

قبلمنبالكاملمملوكةالمهنيةالشركةإن.بضمانمحدودةخاصةانجليزيةشركةوهي،المحدودةالعالميةجيامبيكيفيوعضو

.بالمراجعةالمتعلقةاآلراءلتوقيعالقانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةقبلمنلهممرخصسعوديينشركاء

الهيكل القانوني لشبكة كي بي ام جي والعالقة بين شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون وكي بي ام جي

العالمية

نمواسعةلمجموعةواالستشاراتوالضريبةالمراجعةخدماتتقدمالتيالمهنيةالخدماتمكاتبمنعالميةشبكةهيجيامبيكي

الخدمةجودةاتساقلدعمجيامبيكيهيكلتصميمتم.موظفا  227.000منأكثرلديهاودولة147فيوالخاصالعامالقطاعمؤسسات

.األعضاءالشركاتتعملأينماعليهاالمتفقبالقيموااللتزام

خاصةإنجليزيةشركةوهيالعالمية،جيامبيكيشركةفيأعضاءهمجيامبيكيشبكةفيالمستقلةاألعضاءالشركاتإن

اتخدمتقدمالولكنهاعامبوجهاألعضاءالشركاتمنجيامبيكيشبكةلصالحأنشطتهاالعالميةجيامبيكيتزاول.بضمانمحدودة

.األعضاءالشركاتقبلمنحصريةبصورةللعمالءالمهنيةالخدماتتقديميتم.للعمالءمهنية

منودةجبأعلىلعمالئهاواالستشاراتوالضرائبمراجعةالخدماتتقديمتسهيلهوالعالميةجيامبيكيلشركةالرئيسيةاألهدافأحد

الشركاتلقبمنالموحدةوالسلوكالعملومعاييرالسياساتبوضعالعالميةجيامبيكيتقومالمثال،سبيلعلى.األعضاءالشركاتقبل

.التجاريةوعالمتهاجيامبيكياسماستخداموتعززتحميكماعليها،والحفاظتنفيذهاوتسهيلاألعضاء

ةشراكاألعضاءوالشركاتالعالميةجيامبيكيتعدال.عضوشركةكلعننظاميبشكلمنفصلةمنشأةهيالعالميةجيامبيكي

ةالعالميجيامبيكيإللزامسلطةأيعضوشركةأيتملكال.شراكةأووكيلأوموكلعالقةمعا  تربطهاوالمشتركا  مشروعا  أوعالمية

.عضوشركةأيإللزامالقبيلهذامنسلطةأيالعالميةجيامبيكيتملكوالالغير،تجاهأخرىعضوشركةأيأو

ذلكفيمابالعالميةجيامبيكيولوائحبسياساتااللتزاماألعضاءالشركاتعلىيتعينالعالمية،جيامبيكيمعاتفاقياتبموجب

نظيميتهيكلوجوديشملوهذا.بفعاليةالمنافسةأجلمنلعمالءلللخدماتتقديمهاوطريقةعملهاطريقةتنظمالتيالجودةمعايير

لجنسياتامتعدديللعمالءالخدماتوتقديمالمواردومشاركةالعالميةاالستراتيجياتتطبيقعلىوالقدرةواالستقراراالستمراريةيضمن

الشركاتتلتزم.أعمالهاوجودةالشركةإدارةعنمسؤولةهيعضوشركةكل.العالميةواألدواتالمنهجياتواستخدامالمخاطروإدارة

.جيامبيكيبشركةالخاصةالقيممنموحدةبمجموعةاألعضاء
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الهيكل التنظيمي

م بعد االنتخابات والتصويت 2018يرأس الشركة رئيس مجلس إدارة وشريك رئيسي منتخب وهو الدكتور عبداهلل الفوزان، الذي تم تعيينه في ديسمبر 

.وموضح كما يليالملحقتم إدراج الهيكل التنظيمي للشركة في . السري

اإلدارةمجلس

مجلسهيالحوكمةبهاالمنوطلشركةافيالرئيسيةالجهةإن

معللشركةاألجلطويلواالزدهارالنموعنالمسؤولوهواإلدارة

كالشرييقود.جيامبيكيوقيمورؤيةأهدافتحقيقضمان

يجيةاستراتويعتمدالمؤسسة،يديرالذياإلدارة،مجلسالرئيسي

.لالعملخطةوفقا  األداءومراقبةتنفيذهاعلىويشرفالشركة،

الثقافيةاألمورإلدارةمرض  نظاموجوداإلدارةمجلسيضمنكما

،مالاألععلىتؤثرالتيوالسمعةبالمخاطروالمتعلقةواألخالقية

النابأعمالصلةذاتاألخرىواللوائحباألنظمةااللتزامذلكفيبما

.جيامبيكيلشركةالعالميةوالسياسات

ةالشاملاالستراتيجيةومراقبةاعتمادعنمسؤولاإلدارةمجلس

علىواإلشرافبالموافقةمخوال  اإلدارةمجلسيكون.للشركة

:الشركةفييليماتنفيذ

،السنويةوالميزانياتاالستراتيجيةالخطط—

،اطرالمختقّبلحدذلكفيبماالشاملة،المخاطراستراتيجية—

،وااللتزامالمخاطرإدارةسياسات—

،الداخليةالرقابةأنظمة—

قواعدذلكفيبماالشركة،وقيمومبادئحوكمة،الإطار—

،السلوك

.المكافآتواألجورنظام—

التنفيذيةاللجنة

التيوللشركةاليوميةاألنشطةإدارةالتنفيذيةاللجنةتتولى

األداءومراقبةالعملخططوتنفيذوضعمسؤولياتهاتشمل

ثمارواالستالمواردوتوزيعاألولوياتوتحديدوالماليالتشغيلي

.للشركةالمخاطرملفوإدارة

مجلسرئيسأيضا  وهوالرئيسيالشريكالتنفيذيةاللجنةيرأس

مديريسيالرئالشريكإلىباإلضافةالتنفيذيةاللجنةتتضمن.اإلدارة

واالستشاراتوالضرائبالمراجعةأقسامورؤساءالعمليات

لمكاتبالمديرينوالشركاءوالمخاطرالجودةوإدارةوالتسويق

.والخبروجدةالرياضفيالشركة

تنفيذفياإلدارةمجلسمساعدةفيالتنفيذيةاللجنةدوريتمثل

تتخذ.ركةللشاليوميةالتشغيليةاألموروإدارةالشركةاستراتيجية

مجلسصالحياتبجميعوتتمتعالقراراتجميعالتنفيذيةاللجنة

المسؤولياتعلىأمثلة.للمجلسالمحفوظةتلكباستثناءاإلدارة

:التنفيذيةللجنةالرئيسية

ركةالشباستراتيجيةالمتعلقةالقضاياجميععلىاإلشراف❑

عاليةبفاالستراتيجياتهذهلتنفيذالعامةالسياساتووضع

اإلدارةفريقوتوجيهاالستراتيجيةالقراراتاعتماد❑

قةللموافاإلدارةلمجلسوالتوصيةالسلطةمصفوفةتطوير❑

عليها

وخططاألداءوتقييمالترقياتوسياسةالرواتبجداولوضع❑

والمكافآتالترشيحاتبلجنةوالتوصيةالمكافآت

لرؤساءالسلطةحدتتجاوزالتيالمعامالتعلىالموافقة❑

المكاتبإدارةوشركاءالوظائف

أنهإالأسبوعكلاألقلعلىمرتينعادة  التنفيذيةاللجنةتجتمع

اللجنةمناقشةعاجلأمرأيتطلبإذاإضافيةاجتماعاتُتعقد

يالماضالعامفيالتنفيذيةاللجنةاجتمعت.ومشورتهاالتنفيذية

المتعلقةالمشاكلمعللتعاملذلكمنأكثرالمراتمنعددا  

.19-يدكوفجائحةسببتهاالتياألعمالومشاكلمنسوبينابسالمة

والمخاطرالمراجعةلجنة

مسؤوليةأداءفياإلدارةمجلسوالمخاطرالمراجعةلجنةتساعد

ةالماليالتقاريرعلىوالرقابةوممارساتسياساتعلىاإلشراف

وإدارةوالخارجيةالداخليةالمراجعةمهامواستراتيجياتللشركة

نوتعييالداخليةالمراجعةقسمبإنشاءمخولةاللجنةإن.المخاطر

الخارجيالحساباتمراجعوكذلكالداخليالحساباتمراجع

مراجعةالللجنةمباشرةالتقريركالهماعلىيتعينالذينالمستقل

والمخاطرالمراجعةلجنةتكونذلك،إلىباإلضافة.والمخاطر

وإبالغبهاالمعمولالمحاسبيةالسياساتمراجعةعنمسؤولة

ةالمراجعلجنةتشرفكما.بهاتتعلقتوصيةبأياإلدارةمجلس

.الشركةفيالمخاطرإدارةقسمعلىوالمخاطر

اتاجتماعُتعقدأنهإال،سنويربعبشكلعادة  اللجنةتلكتجتمع

والمخاطرالمراجعةلجنةمناقشةعاجلأمرأيتطلبإذاإضافية

المراجعةللجنةاجتماعات7الماضيالعامفيُعقدت.ومشورتها

ا.والمخاطر لالجتماعاتالفعليالعددكان،19-كوفيدلجائحةنظر 

.السنةفياجتماعات8البالغالمعتادةاالجتماعاتعددمنأقل

المراجعةجودةلجنة

مجلسعننيابةاإلشرافهوالمراجعةجودةلجنةمنالغرضإن

ونتائجالمراجعةبجودةالصلةذاتاألمورجميععلىاإلدارة

اإلضافةبوالقوانينالتجاريةبالعالمةالصلةذاتوالمخاطرالتفتيش

.الرئيسيةالتنظيميةالهيئاتمعالتخاطبإلى

قسممنكلإدارةحصولضمانفياللجنةهذهدوريتمثل

قراراتالتخاذينكافيوتوجيهدعمعلىككلوالشركةالمراجعة

عملياتوجودةالعامةالثقةلتعزيزاألجلطويلةاستراتيجية

:ضمنهامنأمورعدةعنمسؤولةاللجنةإن.المراجعة

ةواإلقليميالعالميةالمراجعةجودةمبادراتجميعتنفيذ—

،المطلوبالدقةبمستوى

(1)الجودةلرقابةالدوليبالمعيارالمراجعةقسمالتزام—

،(1)الجودةإلدارةالدوليالمعيارتطبيقبصددوهي

المراجعةجودةحوادثمنللحدالداخليةللرقابةنظاموجود—

،ومعالجتهاعنهاواإلبالغومراقبتها

امةالعبالثقةالمتعلقةالرئيسيةالتركيزمجاالتتحديد—

،المراجعةوجودة

،المراجعةلجودةالرئيسيةمؤشراتالمراقبة—

مدىبشأنالتنفيذيةواللجنةاإلدارةمجلسإلىضمانتقديم—

.بالمراجعةيتعلقفيماالداخليةالرقابةنظاممالءمة

التقدملمراجعةشهريأساسعلىالمراجعةجودةلجنةتجتمع

.أعالهالمذكورةالمجاالتفيالمحرز

30إلىم2019أكتوبر1منالفترةخاللمرة12اللجنةاجتمعت

جونتائالجودةبشأنجديدةمبادراتاللجنةناقشت.م2020سبتمبر

عنالناتجةالعملونقاط،(والخارجيةالداخلية)الجودةمراجعات

.المراجعةبجودةصلةذاتأخرىأموروأيالمراجعاتتلك

قيم كي بي ام جي، 
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المكافآتواألجورووالترشيحاتالحوكمةلجنة

يفالمكافآتواألجورووالترشيحاتالحوكمةلجنةدوريتمثل

بسياساتااللتزامومراجعةإدارةفياإلدارةمجلسمساعدة

مراجعةفياإلدارةمجلساللجنةتساعدكما.الشركةحوكمة

فيوالشركاءاإلدارةلمجلسالمدفوعةالمكافآتواألجور

ولجانهاإلدارةلمجلسدوريبشكلتقييموإجراءالشركة

.إليهتوصياتوتقديم

:هيوالمكافآتالترشيحاتللجنةالرئيسيةالمسؤوليات

.القياديةالمناصبتعيينعملياتعلىاإلشراف—

السنويةوالعالواتالمكافآتسياسةواعتمادمراجعة—

.للموظفين

.الشركاءعلىوتوزيعهااألرباحتخصيصعمليةمراجعة—

الرئيسيوالشريكاإلدارةمجلسلرئيستوصياتتقديم—

.األرباحوتوزيعاألداءبشأن

اللجنةاءبأديتعلقفيماالرئيسيالشريكتوصياتمراجعة—

.التنفيذية

جددشركاءترشيحلمناقشةالحاجةعنداللجنةتلكتجتمع

.بالمكافآتالمتعلقةاألمورعلىوالموافقة

عةبمراجلّلجنةالرئيسيةاألنشطةتتعلق.مرة21اللجنةاجتمعت

الشركةحوكمةبشأنومناقشات،جددشركاءقبولواعتماد

هابأوصىالتيالمكافآتسياسةواعتمادالقانونيوهيكلها

.رةاإلدامجلسرئيسخاللمنالتنفيذيةواللجنةاإلدارةمجلس

االستراتيجياتلجنة

علىاإلدارةمجلسمساعدةفياالستراتيجياتلجنةدوريكمن

دعنو.للشركةالرئيسيةواألهدافوالخططاالستراتيجيةوضع

حاليةالالموارداالعتبارفياالستراتيجياتلجنةتأخذبذلكالقيام

لقىوتتوالنمووالسوقيةاالقتصاديةوالظروفوالمخاطرللشركة

.التنفيذيةواللجنةاألقسامرؤساءمنمعلوماتأيضا  

علوضسنةكلاألقلعلىواحدةمرةاإلستراتيجيةلجنةتجتمع

لتحديثإضافيةاجتماعاتعقديمكن.للسنةالشركةإستراتيجية

لىعتطرأقدمتوقعةغيرتغييراتأيةضوءفياإلستراتيجية

.األعمالظروف

يتعلق.الفترةنفسخاللالسنةفيمرةاللجنةهذهاجتمعت

يتماشىبماالشركةأعمالاستراتيجيةبوضعلّلجنةالرئيسيالعمل

تحديدذلكشملوقد.المملكةفيللنموالشركةرؤيةمع

حسابلكلالنمووأهداف،األولويةذاتوالحساباتالقطاعات

.األهدافتلكتحقيقواستراتيجية

لجان المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة/ تقلد المحاسبين القانونيين مناصب مجالس إدارة

مات بخالف المنظ)تمنع سياسة كي بي ام جي شركائها وموظفيها من قبول وظائف بمنصب مدير تنفيذي أو مسؤول خارج كي بي ام جي 

المنشآت )"ال يشغل أي من الشركاء أي منصب مدير تنفيذي أو مناصب في لجان أي عميل مراجعة يخضع إلشراف هيئة السوق المالية (. الخيرية

"(الخاضعة إلشراف الهيئة

الشركاءاحتساب أجور ومكافآت أساس 

يعكسوبمامناوقياستراتيجيتنامعيتماشىبما"الواحدةالشركة"سلوكومكافأةلتعزيزالشركاءآتمكافوأجوراحتسابنموذجتصميمتم

راجعماستقالليةعلىالحفاظأجلمن.الموضوعةبأهدافهممقارنةالحاليةالسنةأداءوكذلكلألفراداألجلالمتوسطالمدىعلىالقيمة

.لديهالمراجعةلعمالءبالمراجعةمتعلقةغيرخدماتلبيعمراجعةشريكأيمكافأةيمكنالالحسابات

:تعتمد مكافأة الشركاء على عدة عوامل منها

.(وداخل الشركةالمتعلقة بالعميل )األدوار والمسؤوليات —

.(أهداف الشركة وقسم المراجعة واألفراد)األداء مقابل األهداف المالية —

.األداء في مسائل الجودة وإدارة المخاطر—

.في الشركةالشريكدرجة أقدمية —

أنظمة رقابة الجودة

( 1)جودة تم تطبيق هيكل الحوكمة الخاص بنا ونموذج التشغيل وأنظمة رقابة الجودة والتي تتماشى بشكل كامل مع المعيار الدولي لمراقبة ال

.بفعالية

قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة
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االستقالليةسياسات

.التنظيميةوالمتطلباتالدوليةالمهنيةللمعاييراألساسحجرهماالصارمةالسلوكوقواعدالحساباتمراجعاستقاللية

اييرالمعمجلسعنالصادرةالمهنةآدابمتطلباتتتضمنوالتياالستقالليةحولالمفصلةالعالميةجيامبيكيوإجراءاتسياساتإن

كييفاألعضاءمكاتبالجميععلىيطبقوالذيوالمخاطرالجودةإلدارةالعالميالدليلفيموضحةالمحاسبينأخالقياتلقواعدالدولية

المصالح،ضاربتوباالستقالليةالمتعلقةالمحتملةالمشاكللتحديدمحتملارتباطلكلاستخدامهايتعينوالتياآللية،األدواتإن.جيامبي

منالمفروضةرمعاييالفيعليهاالمنصوصالحساباتمراجعاستقالليةبقواعدالسعوديةالعربيةالمملكةفينلتزم.االلتزامعمليةتسهل

.جيامبيكيلشركةاالستقالليةسياساتإلىباإلضافةالقانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةِقبل

جياميبكيأنضمانفيللمساعدةالمختصينمنأساسيفريققبلمنالعالميةاالستقالليةمجموعةعنالمسؤولالشريكدعميتم

وظفينوالموشركائهااألعضاءالشركاتلمساعدةواألدواتاإلرشاداتتقديمإلىباإلضافةوثابتةفعالةاستقالليةوإجراءاتسياساتلديها

نبيهاتوتإعالناتخاللمنجيامبيكيشركاتمعمنتظمبشكلالعالميةاالستقالليةمجموعةتتواصل.المتطلباتبهذهااللتزامعلى

مجموعةتعقد.االستقالليةبمعاييرااللتزامبشأنالتوجيهتقديمإلىباإلضافةالسياسةعلىتطرأالتيوالتحسيناتالتغييراتتبين

.سنةكلمدارعلىمخصصةتدريباتتقدمكماالعملورشمنالعديدالعالميةاالستقاللية

واالستقالليةوكالسلقواعدوإجراءاتسياساتوتنفيذتوجيههيالرئيسيةمسؤوليتهواالستقالليةالمخاطرلقسممعينرئيسالشركةلدى

نفيذهاوتالمحليةواإلجراءاتالسياساتوضعوضمانالعالميةجيامبيكيوإجراءاتسياساتوتنفيذنشرعنمسؤوال  يعتبركمامحليا  

.العالميةالمتطلباتمنصرامةأكثرتكونعندمابفعالية

بعضبشأنالهالتابعينالعضوللشركةواالستقالليةالمخاطرقسمرئيسمعالتشاورجيامبيكيفيوالموظفينالشركاءعلىيتعين

المخاطرقسمرئيسمنأيضا  ُيطلبقد.العالميوالمخاطرالجودةإدارةدليلفيالمحددالنحوعلىباالستقالليةالمتعلقةاألمور

هذهيقتوثلتسهيلوأدواتإرشاداتتتوفر.والظروفالحقائقإلىاستنادا  وذلكالعالميةاالستقالليةمجموعةمعالتشاورواالستقاللية

.االستشارات

االستقالليةتوعمليابسياساتااللتزاممراقبةتتم.وموظفيهالشركائهاواضحبشكلاالستقالليةوإجراءاتسياساتنشربالشركةقامتلقد

ااألوسعالمراقبةبرامجخاللمنوكذلكالشركةداخلااللتزاممراجعةوعملياتالسنويةاالستقالليةتأكيداتخاللمن .للشبكةنطاق 

االستقاللقواعدمعتتماشىالشركةتطبقهاالتياالستقاللوإجراءاتسياساتأنوشركاهاالفوزانجيإمبيكيشركةوتؤكدتقر

IESBAفعالوثابتبشكلتنفيذهاتموقد،القانونيينللمحاسبينالسعوديةللهيئةاالستقاللقواعدو.

الشخصيالمالياالستقاالل

ونوايكأنجيامبيكيفيوالموظفينالشركاءعلىيتعين

عمالمحظورةالماليةوالعالقاتالماليةالمصالحعنمستقلين

لعمي"مصطلحيتضمنتعريف،لل)والتأكيدالمراجعةعمالء

(الشقيقةالشركاتأوبهالعالقةذاتالمنشآت"المراجعة

.همينالمالمالكيناالقتضاءوعندالتنفيذيينومديريهواإلدارة

والعضالشركةعنالنظربغض-الشركاءجميععلىعموما  ُيحظر

شركةأليمراجعةعميلأيمنماليةأوراقامتالك-والقسم

.جيامبيكيفيعضو

،”KICS“اإللكترونيالموقععبرباالستقالليةااللتزامنظاميساعد

للجمهور،المتاحةاالستثماراتمنمجموعةيتضمنالذي

ستقالليةباالالمتعلقةاالستثماربسياساتااللتزامعلىالمهنيين

.الشخصية

العمالءعميتعاملونالذينالمهنيينوالشركاءجميععلىيتعين

”KICS“باالستقالليةااللتزامنظاماستخدامأعلىأومديربدرجة

لهممسموحا  كانإذامالتحديداستثمارأيفيالدخولقبل

علجميمحّدثبسجلاالحتفاظعليهميتعينكما.الأمبذلك

،النظامهذافيالعامالتداولذاتالمنشآتفياستثماراتهم

.ا  الحقاستثمارأيحظرتمإذافيمابإخطارهمآليا  يقوموالذي

االمحظورةاالستثماراتمنالتخلصيجب عملأيام5خاللحديث 

.اإلخطارتاريخمن

واإلجراءاتاإلرشاداتالعالميةاالستقالليةمجموعةتقدم

الشركاتقبلمنوالتفتيشبالمراجعةالمتعلقةالمقترحة

اتلسياسالشخصياالمتثالبشأنجيامبيكيفياألعضاء

ابطضوذلكويشمل.جيامبيكيبشركةالخاصةاالستقاللية

مسيتالذينالمهنيينلعدداألدنىالحدذلكفيبماالعّينة

امراجعتهم .سنوي 

التوظيفعالقات

إلىخدماتيقدمجيامبيكيفيمهنيأيعلىيتعين

تلكفيواالستقالليةالمخاطررئيسبإخطاريقومأنمراجعةعميل

فتوظيمفاوضاتفيالدخولينويكانإذافيماالعضو،الشركة

ىإلالمتطلبهذايمتدلشركاء،لبالنسبة.هذاالمراجعةعميلمع

فيعضوشركةأليمراجعةعميلهيعامةمصلحةمنشأةأي

.جيامبيكي

ونالسابقالشركاءأوالمراجعةفريقفيالسابقوناألعضاءُيمنع

أدوارفيالمراجعةعميلإلىاالنضماممناألعضاءالشركاتفي

بماانقطعتقدالعضوبالشركةعالقاتهمجميعتكنلممامعينة

التيأو/ومسبقا  والمحددةالثابتةغيرالمدفوعاتذلكفي

عنتوقفواقديكونواأنوالعضوللشركةجوهريةستكون

.العضوللشركةالمهنيةواألنشطةاألعمالفيالمشاركة

نأعضوشركةمعماليةعالقةلهسابقشريكأيعلىيتعين

ينويكانإذافيماواالستقالليةالمخاطررئيسبإخطاريقوم

أليمدرجمراجعةعميلأيمعتوظيفمفاوضاتفيالدخول

.عضوشركة

ميللعالقيادةسلسلةوأعضاءالرئيسيونالمراجعةشركاءيخضع

ليهاإيشار)زمنيةلقيودعامةمصلحةمنشاةيمثلالذيالمراجعة،

يلالعمهذاإلىاالنضماممنتمنعهمالتي"(االنتظار"فتراتباسم

.محددةزمنيةفترةمرورحتىمعينةأدوارفي

قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
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للشركةالماليةاالستقاللية

تكونأنجيامبيكيفياألعضاءالشركاتعلىيتعين

المراجعةعمالءمعالمحظورةوالعالقاتالمصالحعنمستقلة

وعندالمهمينالمالكينوومديريهملهاالتابعينواإلدارة

”KICS“باالستقالليةااللتزامنظاماستخداميتم.االقتضاء

هريةالجووتلكالعضوللشركةالمباشرةاالستثماراتلتسجيل

أدواتأو)المدرجةوالصناديقالمنشآتفيالمباشرةغير

.جةالمدرغيروالصناديقالمنشآتوكذلك(المماثلةاالستثمار

اعدالتقخططفيبهاالمحتفظتلكاالستثماراتهذهوتشمل

.وجدتإن.الموظفينمنافعوخطط

بيكيفياألعضاءالشركاتعلىيتعينذلك،إلىباإلضافة

وكذلكالماليةوالعالقاتالقروضجميعتسجيلجيام

بمجوداتتحتفظالتيوالوساطةاألمانةوالحفظحسابات

."KICS“باالستقالليةااللتزامنظامفيالعضوالشركة

الموردين/العملعالقات

مصممةمحددةوإجراءاتسياساتجيامبيكيلدى

ءعمالمعبهاالخاصةالعملعالقاتعلىالمحافظةمنللتأكد

الصادرةةالدوليالمهنةوسلوكوآدابلقواعدوفقا  المراجعة

ومتطلباتللمحاسبينالدوليةاألخالقمعاييرمجلسعن

وراقاألهيئةعنالصادرةكتلكبهاالمعمولاألخرىاالستقاللية

.األمريكيةوالبورصاتالمالية

المراجعةخدماتغيراألخرىالخدمات

ر،تقديأقلعلىجي،امبيكيشركاتجميععلىيتعين

اييرمعمجلسعنالصادرةالمهنةوسلوكوآداببمعاييرااللتزام

تعلقتالتيبهاالمعمولواللوائحللمحاسبينالدوليةاألخالق

.المراجعةلعمالءتقديمهايمكنالتيالخدماتبنطاق

بمتطلباتااللتزاماإللكتروني"Sentinel"نظاميسهل

لحالمصاتضارببتحديدويقومالحساباتمراجعاستقاللية

.المستقبليةلالرتباطاتالمحتمل

االرتباطاتجميعحولالمعلوماتبعضإدخاليتعين

منظافيالخدمة،وأتعابوصفذلكفيبماالمستقبلية،

"Sentinel"كانحالفيو.االرتباطقبولإجراءاتمنكجزء

لتهديداتلتقييمإدراجأيضا  يتعينفإنهمراجعةلعميلاالرتباط

حالفي."Sentinel"مدخالتفيالوقايةوإجراءاتالمحتملة

تهديداتللتقييمإدراجأيضا  يتعينمراجعة،لعميلاالرتباطكان

."Sentinel"مدخالتفيالوقايةوإجراءاتالمحتملة

بهيكلاظاالحتفلالرتباطالرئيسيينالمراجعةشركاءعلىيتعين

العامللتداولالمدرجةالمؤسساتمنملعمالئهالمجموعة

العالقةذاتالمنشآتوكذلكاآلخرينالمراجعةعمالءوبعض

أيضا  وهم."Sentinel"نظامفيالشقيقةوالشركات

متعلقةتهديداتأيوتقييمتحديدعنمسؤولين

رغيمقترحةخدمةتقديمعنتنشأقدالتيباالستقاللية

هذهلمعالجةالمتوفرةالوقايةوإجراءاتالمراجعةخدمة

كلبهياالحتفاظيتمالتيللمنشآتبالنسبة.التهديدات

شركاءبتمكين"Sentinel"يقومبها،الخاصالمجموعة

مراجعةوطلبمراجعةمنلالرتباطالرئيسيينالمراجعة

رفضهأوالمنشآتلهذهمقترحةخدمةأيعلىللموافقة

.عالميا  

الهيئةعنالصادرةالمهنةوآدابسلوكلقواعدوفقا  

غيراتخدمتقديميتمالالقانونيين،للمحاسبينالسعودية

الفوزانجيامبيلكيالمراجعةلعمالءالمراجعةخدمات

.ذلكبالقواعدتلكلهمتسمحالذينالعمالءباستثناءوشركاه،

األتعاباعتمادية

لحةبالمصوالمتعلقةبالتخويفالمتعلقةالتهديداتتنشأقد

ءجزالمراجعةعميلمناإلجماليةاألتعابتمثلعندماالشخصية

في.المراجعةعمليةمنالعضوالشركةأتعابإجماليمنكبير

عامةلمصلحةتابعمراجعةعميلمناألتعابإجماليكانحال

المستلمةاألتعابإجماليمن%10منأكثريمثلالتابعةومنشآتها

ومتقأنيجبفإنهمتتاليتينلسنتينمحددةعضوشركةمن

:بـالشركة

وة؛المراجععميللدىبالحوكمةللمكلفينذلكعناإلفصاح—

ةجودلمراقبةأخرىعضوشركةمنرئيسيشريكتعيين—

.االرتباط

المصالحتضاربتجنب

دتحديعننيمسؤولهمجيامبيكيفيالمهنيينجميعإن

قعيتوالتيوالمواقفالظروفتمثلالتيالمصالحتضاربوإدارة

ملوالعالشركةموضوعيةعلىتأثيرلهايكونأنمعقولبشكل

.تحيزبدون

نظاماستخدامجيامبيكيفياالرتباطفرقعلىيتعين

"Sentinel"تهمعالجليتمالمصالحفيمحتملتضاربأيلتحديد

.والمهنيةالقانونيةللمتطلباتوفقا  

الشخصيةالمصالحتضارب

ركاءلشيكونالتيالحاالتفيالمصالحتضاربينشأأنالممكنمن

قدوالتيالعميلمعشخصيةصلةجيامبيكيموظفيأو

يكونعندماأوموضوعيتهممعتتعارض،أنيتوقعأوتتعارض،

.املةللمعآخربطرفتتعلقسريةمعلوماتشخصيبشكللديهم

سرئيأوالعضوالشركةفيالمخاطرإدارةشريكاستشارةيتعين

.الحاالتهذهفيواالستقالليةالمخاطر

نمجيامبيكيوموظفيشركاءلمنعسياساتوضعأيضا  تم

مزيةرقيمتهاتكنلمماالمراجعةعمالءمنوالضيافةالهداياقبول

هاورائمنيقصدالالتيوالصلةذاتواللوائحاألنظمةتمنعهالمو

شركةالأوالمراجعةفريقعضوسلوكعلىالئقغيربشكلالتأثير

.العضو
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االستقالليةمخالفات

عناإلبالغجيامبيكيوموظفيشركاءجميععلىيتعين

لعضواالشركةفيالبشريةالمواردإلدارةاالستقالليةاتمخالف

الفةمخأيعناإلبالغيتعين.بذلكدرايةعلىنيصبحوعندما

عميللدىبالحوكمةالمكلفينإلىالمراجعاستقالليةللوائح

أساسعلىومعهمعليهالمتفقاألساسعلىالمراجعة

مهمةمخالفةحاالتأيعناإلبالغيجب.أدنىكحدسنوي

وقتأقربفيبالحوكمةللمكلفيناالستقالليةلقواعد

.ممكن

االحتفاظجيامبيكيفيعضوشركةكلعلىيتعين

مخالفةبحاالتيتعلقفيماوُمعلنةموثقةتأديبيةبسياسة

خطورةمدىتعكسإضافيةعقوباتتتضمنالتياالستقاللية

امبيكيلدىالمهنيونالموظفونسيخضع.مخالفةأي

بسياساتااللتزامعدمحالةفيالتأديبيةللسياسةجي

عنالنظربغضجيامبيكيبشركةالخاصةاالستقاللية

.االلتزامعدمتحديدكيفية

الشركاءتناوب

معجيامبيكيفيالشركاءتناوبسياساتتتماشى

مجلسعنالصادرةالمهنةوسلوكوآدابمعاييرمتطلبات

منهاةصرامأكثرتكونقدأوللمحاسبينالدوليةاألخالقمعايير

عادة  و.صرامةأشدمحليةتناوبمتطلباتبأيااللتزاموتتطلب

االمتطلباتهذهتضعما ةالمتتاليالسنواتعددعلىقيود 

خدماتتقديم(معينةأدوارفي)فيهاللشركاءيجوزالتي

لهؤالءخاللهايجوزال"انتظار"فترةتليهاللعميلالمراجعة

كالاألشمنشكلبأيالتأثيرأوالمراجعةفيالمشاركةالشركاء

دماتختنسيقأوقيادةعدمعليهميجبكما.ذلكنتائجعلى

الشركةعالقةعلىاإلشرافأوللعميلمقدمةأخرىمهنية

رآخمتكررأومهمتفاعلأيلديهميكونأاليجبكمامعهم،

يجامبيكيلدى.بالحوكمةالمكلفينأوالعليااإلدارةمع

ناوبتمراقبةلرقابيةضوابطالسعوديةالعربيةالمملكةفي

هناكيكونحيثماأخرىرئيسيةأدواروأي)المراجعةارتباطقادة

.بهاالمتعلقةالتحولخططووضع(تناوبشرط

والتأكيداتالتدريب-واالستقالليةالسلوكقواعد

يفللعمالءالخدماتتقديمومهنيالشركاءجميععلىيتعين

تدريبإتماماألخرين،األفرادبعضوكذلكجي،امبيكي

عملونيالتيواألقسامالوظيفيةلدرجتهمالمناسباالستقاللية

.ذلكبعدسنويوبشكلللشركةاالنضمامعندفيها

شركاءجميععلىيتعينالتوظيف،علىالموافقةعند

عدبقواوامتثالهمبالتزامهم،التأكيدجيامبيكيوموظفي

.بهاالمعمولواالستقالليةالسلوكقواعدوسياسات

علىعالتوقيبعدفيماجيامبيكيأفرادجميععلىويتعين

يةواالستقاللالسلوكبقواعدالتزامهمعلىينصسنويتأكيد

.السنةخاللاألخرىالرئيسيةوالسياساتبهاالمعمول

لصادرةااالستقالليةمتطلباتنتبعنحنالمراجعة،لعمالءبالنسبة

فييهاعلالمنصوصالقانونيينللمحاسبينالسعوديةالهيئةعن

ضمنماأمرتناولعدمحالةفي.المهنةوآدابسلوكقواعد

يتعينن،القانونييللمحاسبينالسعوديةالهيئةعنالصادرةالقواعد

عاييرممجلسعنالصادرةاالستقالليةبقواعدااللتزامحينئذعلينا

يةاالستقاللقواعدأساسهيوالتيللمحاسبينالدوليةاألخالق

.جيامبيبكيالخاصة

قواعدمعجيامبيبكيالخاصةاالستقالليةسياسياتتتماشى

للمحاسبينالسعوديةالهيئةعنالصادرةالمهنةوآدابسلوك

ةالدولياألخالقمعاييرمجلسعنالصادرةوالقواعدالقانونيين

.فعالبشكلالسياساتهذهتنفيذتمقدل.للمحاسبين

المصالحتضاربمعالجة

أيمراجعةلالمخاطرإدارةأفرادمنأكثرأوفردتخصيصتملقد

الشركةمعوالعملتحديدهتمالمصالحفيمحتملتضارب

.ذلكنتائجتوثيقويتمالتضاربهذالمعالجةالمتأثرةالعضو

يكونالتيللحاالتالمنازعاتوتسويةالتصعيدإجراءاتوضعتم

اربتضإدارةكيفيةبشأناتفاقإلىالتوصلفيهاالصعبمن

محتملتضاربوجودآثارمنالحدالصعبمنكانإذا.المصالح

.هائهإنأواالرتباطرفضيتمعندئذ  مالئمبشكلالمصالحفي

قيم كي بي ام جي، 
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ورئيس قسم المراجعة

الملحقات التقاضي والمطالبات العقوبات ضد كي بي
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إطار جودة المراجعة

هاراتالمعلىالتركيزعلىالمراجعةفييعملونالذينالمهنيينجميعلمساعدةالمراجعةجودةإطاربتطويرالعالميةجيامبيكيقامت

.المراجعةجودةلتقديمالمطلوبةوالسلوكياتاألساسية

أنهجيمابيكيشبكةتعتقدمالوصفالسعوديةجيامبيكيفيهابمااألعضاءالشركاتجميعتطبقهامشتركةلغةاإلطارهذاويستخدم

جودةتقديمفيجيامبيكيشبكةضمنمكتبكللدىالمراجعةمهنيكلمساهمةكيفيةعلىالضوءولتسليطالمراجعةجودةيدفع

.المراجعة

اجيامبيكيلدىالمراجعةجودةإطاريوفر .ّعالةالفالمهنيةوالقدراتواالستقالليةالمهنيبالشكمدعوما  المراجعةجودةعلىدائما  تركيز 

.بمسؤولياتناقيامنالكيفيةالزاويةحجرتمثلأساسيةركائزسبعمناإلطارهذايتألف

افعالدوجميععرضيتم.شركتناعبرالصحيحةالسلوكياتتغلغلضمانعلىوتساعدالمراجعةجودةإطارجوهرفيتقعالرشيدةالحوكمةإن

منبكللمرتبطةااألداءمقاييسمنسلسلةلدينا.األخرىالرئيسيةالدوافععلىللتأثيرمصممرئيسيدافعكلألنالدائرةداخلاألخرىالرئيسية

.بانتظامومراجعتهامراقبتهايتمالتيهذهالرئيسيةالدوافع

والممارساتاساتالسيتضمن.التفصيلمنبمزيدالسنةخاللتطبيقهاوكيفيةالسبعةالرئيسيةالدوافعمنرئيسيدافعكلوصفأدناهيتم

االموضحة المهنيةموقيمهومهاراتهمالنظريةمعرفتهمعلىالحفاظيواصلوننظاميينحساباتكمراجعيللتعيينالمؤهليناألشخاصأنأيض 

.الكفايةفيهبماعال  مستوىعلى

تموقدISQC1المتطلباتمعتتماشىالشركةتطبقهاالتيالجودةمراقبةوعملياتنظامأنشركاهوالفوزانجيإمبيكيشركةوتؤكدتقر

.فعالوثابتبشكلتنفيذها

:جيامبيكيلدىالمراجعةجودةإلطارنبذةيليفيما

بالتطويرااللتزام
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الرشيدةالحوكمة

:خاللمنالجودةعلىواضحا  تركيزا  جيامبيكيلدىالرشيدةالحوكمةتوفر

عملنا؛طريقةفيبوضوحوإظهارهاتوضيحهاتم-سلوكوقواعدوقيمثقافة—

محورها؛فيجودةالتضعاستراتيجية—

والقيادة؛بواسطةوضعهاتممعايير—

المناصبفيخبرةوذويمهرةأشخاصمعالجودةعنالمسؤوليةمنواضحةوخطوطحوكمةهياكل—

.الجودةأعمالجدولعلىللتأثيرالصحيحة

االستقالليةسياسات—

جيامبيكيلدىالمخاطرإدارةدليلوالمراجعةدليل—

بالمراجعةالخاصةواإلرشاداتوالنماذجالتكنولوجياأدوات—

ذلكيفبما)جيامبيكيبشركةالخاصةواإلجراءاتبالسياساتااللتزاملديناالمهنيينجميعمنُيتوقع

تالسياساتشتمل.التوقعاتهذهتلبيةفيلدعمهماألدواتمنمجموعةونوفر(االستقالليةسياسات

يروالمعايوالمراجعةالمحاسبةبمعاييرالصلةذاتالمتطلباتعلىالمراجعةالرتباطاتالموضوعةواإلجراءات

.الصلةذاتاألخرىواللوائحوالقوانينالجودةومراقبةاألخالقية

علىقائمعملسيرنظاموهو،eAudITنظامخاللمنجيامبيكيلدىالحاليةالمراجعةعمليةتمكينيتم

بالقطاعالخاصةوالمعرفةواإلرشادالمراجعةمنهجيةeAudITنظاميدمج.إلكترونيمراجعةوملفاألنشطة

.المنفذةالمراجعةأعمالوتوثيقلتنفيذالالزمةواألدواتجي،امبيكيلدى

مراجعةمنصةعنعبارةوهوClaraجيامبيكينظامإلىاالنتقالبصددفإنناالمراجعةعمليةتعزيزولزيادة

راتوقدالمبتكرةالحديثةوالتقنياتجيامبيكيلدىالرقميةالمراجعةقدراتبينتجمعجديدةذكية

الحفاظفيأكبربشكلClaraجيامبيكيستدعمنا.الجديدةClaraجيامبيكيعملوسيرالتعاون

فيمستمرالالتطورمعالمستمرةبالتحسيناتللقيامبمنصةوتزويدناالمراجعةجودةعلىالدائمالتركيزعلى

.الحديثةالتقنياتقوة

فعالةمراجعةوأدواتواضحةمعايير

قدرتنالحيويةأهميةذاتمعهمواالستمرارواالرتباطالعميلبقبولالخاصةالصارمةوالعملياتالسياساتتعد

.التجاريةعالمتهاودعمجيامبيكيسمعةوحمايةالجودةعاليةمهنيةخدماتتقديمعلى

تحديدبهدفمعهمواإلستمرارواالرتباطالعميلبقبولالمتعلقةجيامبيكيوإجراءاتسياساتتصميمتم

اعندم.بهتتعلقمحددةمهمةأداءأوالعميلمعالعالقةمواصلةأوقبولقبلمحتملةمخاطرأيوتقييم

قاتموافعلىالحصوليلزمحينئذ  كبيرة،مخاطرالعميلمعالعالقة/المهمة(مواصلةأو)قبولقراراتتشكل

.إضافية

بناالخاصاطاالرتبإدارةنظامخاللمنالتقييمهذاوُيستكمل.ماعميلقبولقبلالمحتملللعميلتقييما  نجري

ايشملوهذا.بالخدمةمتعلقةأخرىوأموروأعمالهلمبادئهتقييما  ويتضمن ماتالمعلومنتحققإجراءأيض 

نزاهةمدىعلىرئيسيبشكلالتركيزيتم.المستفيدينوالمالكالرئيسيةوإدارتهالمحتملللعميلاألساسية

.المحتملالعميلإدارة

يتمالذيالوقتنفسفيذلكمناالنتهاءيتمقدالعملية،الممارسةوفي.محتملارتباطكلتقييميتمكما

كبارمعالتشاوربذلكبتقييماالرتباطقائديقوم.الجديدةباإلرتباطاتيتعلقفيماخاصةالعميلتقييمفيه

.المطلوبالنحوعلىوالمخاطرالجودةإدارةقيادةبواسطةالقراراتمراجعةويتماآلخرينالموظفين

تخضعكما.جيامبيكيشركاتجميعقبلمنالمراجعةعمالءلجميعسنويتقييمإعادةإجراءيلزم

إلىضافةباإل.دوريةتقييمإلعادةالمراجعةعملياتغيربعملياتالمتعلقةاألجلطويلةأوالمتكررةاالرتباطات

.بهمالخاصالمخاطرملففيتغييروجودإلىيشيرماهناككانإذاالعمالءتقييمإعادةيتعينذلك،

المخاطرتحملحدودضمنالعمالءاختيار—

للمخاطرالمراجعةاستجابةمدىإدارة—

معهمإلستمرارواواالرتباطالعميلقبوللوقويةصارمةعمليات—

المناسبينالعمالءمعاالرتباط

قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة

الملحقات التقاضي والمطالبات العقوبات ضد كي بي

ام جي الفوزان 

وشركاه

جدول أعمال السعودة 

والتركيز على اإلدماج

والتنوع

مراقبة وإصالح جودة 

المراجعة

تقديم جدول جودة 

المراجعة لدينا

الهيكل القانوني 

والحوكمة

10

الحوكمة 

الرشيدة



قلة والتابعة لـ كي بي كات كي بي ام جي المستلشرم كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو في الشبكة العالمية 2021© 

.جميع الحقوق محفوظة. ام جي العالمية المحدودة، شركة إنجليزية خاصة محدودة بضمان

مناسببشكلالمؤهلينالموظفينوتعيينوتطويرتوظيف

واالحتفاظوالترقيةالتوظيف—

الشخصيةوالصفاتوالمهاراتاألساسيةالكفاءاتتطوير—

العملجودةعلىمكافأةالوتقديرال—

والمواردالقدراتإدارة—

والمتخصصينالفريقأعضاءتعيين—

فياليا  حالموجودةالتعقيداتمعللتعايشيحتاجونهاالتيواألدواتبالمهاراتموظفينابتزويدملتزموننحن

أساسىعلويتعاونون،مختلفةدولعبرمتزايدبشكليعملونموظفيناجعلتالتيالتعقيداتهذه–العالم

.ومبتكرةصعبةبمشاريعويضطلعونعالمي

التينشأةللمالمناسبةوالخبراتبالمهاراتالمهنيينتكليفضمانفيللجودةالرئيسيةالدوافعأحديتمثل

تفاظواالحوترقيةوتطويرتوظيفعلىتركيزا  يتطلبوهذا.الجودةعاليةمراجعةوتقديمبمراجعتهانقوم

.قويةمواردإدارةوعملياتقدراتوتطويرموظفيناب

يكونأنضمانأجلمنوذلكارتباطلكلومناسبكافوقتاالرتباطومديريقادةلدىيكونأنالضروريمن

لىعاالرتباطاتمنمجموعةاالرتباطلقادةُيخصصوعليه،.عاليةجودةذاتمراجعةتقديمعلىالقدرةلديهم

لىعالعملعبءتقييميعاد.المطلوبوالتخصصاالرتباطاتوتعقيدطبيعةومدىالمتاحة،الساعاتأساس

يأخذالءالعممنالمزيدتخصيصإن.اللزومعندالمخصصةالعمالءمحفظةعلىتغييراتإجراءويتمسنويأساس

لقادة(لكذإلىوماوالغازوالنفطوالتأمينالمصرفيةاألعمالمثل)القطاعفيالتخصصيةالخبرةاالعتباربعين

.االرتباطوفرق

عاليةجودةذاتخدماتوتقديمالتقنيبالتميزااللتزام

التقنيوالدعمالتدريب—

والترخيصاالعتماد—

المتخصصينمنشبكاتمعالتواصلإمكانية—

التشاورعمليات—

القطاعومعرفةاألعمالفهم—

قّيمةرؤىتقديمعلىالقدرة—

منشبكاتعمالتواصلإمكانيةذلكفيبماإليه،يحتاجونالذيالتقنيوالدعمالتدريبالمهنيينلجميعنوفر

لممارسةاوقسمالتقاريروإعدادوالمحاسبةالمهنية،الممارسةقسمسيماوالالتقنيين،والخبراءالمتخصصين

إدارةوالتقاريروإعدادالمراجعةفيالشاملةالخبراتذويالمهنيينكبارمنتتكونوالتيللمراجعةالمهنية

.للتشاورأواالرتباطلفريقالمواردتوفيرأجلمنوذلكالمخاطر،

رتباطاتواوالتأكيدوالمراجعةالماليةالتقاريرفيالتقنيبالتميزُيعنىمركزهوالمهنيةالممارسةقسمإن

.الدوليةرالمعاييوتطبيقتفسيرحولإرشاداتبوضعالضرورةعندونقوم.عليهاوالمتفقالتنظيميةاإلجراءات

لالزمةاوالنماذجواألدواتالتقنيةباإلرشاداتوالتأكيدالمراجعةارتباطاتبدعمالمهنيةالممارسةقسميلتزم

.وفعالةالجودةعاليةمراجعةعملياتلتقديم

املتزموننحنالسببلهذا.لنجاحناأساسا  موظفيناوقدراتومعرفةمهاراتوُتعد علمالتثقافةبتطويرتمام 

اصميمهاتتمالتيوالمحاسبةللمراجعةالتقنيالتدريبعملياتعلىوالتطويرالتعلمقسميركز.المستمر وفق 

تدريبالمنهجتصميمتم.التطوراتآخرعلىالطالعهموالضروريةالموظفينمنفئةلكلالمحددةلالحتياجات

ميةالعالجيامبيكيومتطلباتبإرشاداتمدعوموهولديناالمراجعةموظفياحتياجاتلتلبيةبناالخاص

اوالتطويرالتعلمقسميهتمذلك،إلىباإلضافة.والتطويرالتعلممجالفي منينالموظفباحتياجاتأيض 

.المتخلفةبالصناعاتالخاصةالتدريبيةواالحتياجاتالشخصيةالمهارات

وفريقهللشركةالداخليالقانونيالمستشارمعكثبعنالشركةفيوالمخاطرالجودةإدارةفريقيعمل

العربيةالمملكةفيجيامبيكيعلىتؤثرقدالتيواللوائحالقوانينعلىتطرأالتيالتغييراتلتحديد

بماظيميةالتنالجهاتتضعهاالتيوالقوانينالقواعدبأحكامااللتزاممدىبانتظامالفريقيراقبكما.السعودية

تكونماقدربواالستثمارالتجارةووزارةالقانونيينللمحاسبينالسعوديةوالهيئةالماليةالسوقهيئةذلكفي

.بأعمالناصلةذات

معرفةالعلىالحصولالمهنيينمنللطلببناالخاصةالمراجعيناعتمادسياساتنستخدمنفسه،الوقتوفي

رفتهمومعلألعمالفهمهمتطبيقمنلدينااالرتباطفرقهيكلنايمّكن.المعينةلمهامهمالمناسبةوالخبرة

.المراجعةجودةعلىوالحفاظقّيمةرؤىلتقديمالمجالفي
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وكفاءةفعاليةذاتمراجعةتنفيذ

ابناالخاصالمراجعةعملسيرتمكينيتم التيالرئيسيةالسلوكياتتتمثل.ClaraوeAudITبرامجفيتقني 

:يليفيمافعالةمراجعةجودةعملياتلتقديمالمراجعةعمليةطواللديناالمراجعونيطبقها

.(ضاءاالقتعند)الثانيالدفاعوخطمراجعةوفريقوالمديرللشريكالمناسبالوقتوفيكافيةمشاركة—

.المناسبالوقتوفيالمالئمةالمتخصصينمشاركة—

المراجعةعمليةكانتإذامابتقييمالسعوديةالعربيةبالمملكةجيامبيكيفياالرتباطفرقتقوم

اطارتبتطلبماحالفي.المناسبةالمراجعةأدلةعلىللحصولوخبرةومعرفةمتخصصةمهاراتتتطلب

أمنصيومتخصالبياناتوتحليالتاالكتواريةوالتقييماتوالزكاةالضرائبمثلمتخصصة،مهاراتالمراجعة

متخصصكإشراسيتمكانإذامابتحديداالرتباطقائديقوم.المعلوماتوتكنولوجياالمعلوماتتكنولوجيا

.ديةالسعوالعربيةبالمملكةجيامبيكيقبلمنخبيرعملاستخدامأو/وجيامبيكيشبكةمن

.االرتباطجودةمراقبةفحصاستخدام—

امةالهلألحكاممستقلمراجعبواسطةيجريموضوعيتقييممناالرتباطجودةمراقبةفحصيتكون

.التقريراغةصيفيإليهاتوصلالتيبهاالمتعلقةواالستنتاجاتالمراجعةارتباطفريقبواسطةالمستخدمة

اذلكوُيعد اعنصر  ،أخرىأشياءبينمنلتوفير،المصممالجودةلمراقبةجيامبيكينظامفيمهم 

ا باتوالمتطلبهاالمعمولالمحاسبةمعاييرمعتتماشىللشركةالماليةالقوائمبأنمعقوال  تأكيد 

العربيةالمملكةوفيالعالممستوىعلىجيامبيكيتقوم.مالئمالتقريروأنالصلةذاتالتنظيمية

بمكانةعتتمتوالتيالمدرجةغيروالمنشآتالمدرجةللمنشآتاالرتباطجودةمراقبةفحصبإلزامالسعودية

قسمرئيسأوواالستقالليةالمخاطرإدارةرئيسحددهاكمااالرتباطاتمنوغيرهاالخطورةعاليةعامة

.السعوديةالعربيةالمملكةفيالمراجعة

،المهنيوالشكالمهنيالحكموممارسةالمراجعةألدلةهامتقييم—

،والفحصواإلشرافالعملأثناءوالتدريبالمستمرالتوجيه—

،مناسببشكلوالموثقةالمدعومةاالستنتاجات—

،المهمةالنتائجعنالواضحاإلبالغ—

بالحوكمة؛المكلفينمعالمتبادلوالصادقوالمنفتحالمفيدالتواصل—

،المجموعةمراجعةعملياتفعاليةمدىعلىالتركيز—

،البياناتوخصوصيةالمعلوماتوأمنالعميلسرية—

المستمربالتطويرااللتزام

نقوم،الهدفهذاولتحقيق.المالرأسأسواقفيالمشاركيناحتياجاتتلبيةفيعملنااستمرارضمانعلىنركز

.ستمرالمللتحسينفرصناوفهمللمالحظاتواالستجابةأدائنالمراقبةاآللياتمنواسعةمجموعةباستخدام

.محددةجداولوفقوالعالميةواإلقليميةالمحليةالجودةمراجعاتذلكويشمل

وتقديمالجودةلتحسينالناشئةوالفرصللمخاطراالستباقيللتحديدقائمةإجراءاتلديناذلك،إلىباإلضافة

التأكدعدممنحالةالشركاتمنالكثيرتعاني(19-كوفيد)كورونالفيروسنتيجةالمثال،سبيلفعلى.الرؤى

ُبعد،نعالعملبيئةفيالمراجعةإجراءاتتنفيذبشأنلديناللمراجعينتوجيهاتأصدرناوقد.الجوهريالمالي

الشكمارسةمبأهميةنبهناكماالقيمة،وانخفاضاالستمراريةمبدأمثلالرئيسيةالمراجعةبمخاطرالوعيوزيادة

ا  مؤشرتكونقدمعتادةغيرأومتوقعةغيرمامعلوماتأنتحديدتمإذاالمناسبةاإلجراءاتواتخاذالمهني

.باالحتياليتعلقخطرعلىأولإلدارةمحتملتحيزعلى

شاملةفعالةمراقبةعمليات—

رؤىوتقديمالجودةتحسينأجلمنالناشئةوالفرصللمخاطراستباقيتحديد—

الرئيسيينالمصلحةأصحابمالحظاتعلىالحصول—

لهامناسببشكلواالستجابةوالنتائجالمالحظاتتقييم—
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مشاركة الشريك والمدير في الوقت المناسب—
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.19-كوفيدجائحةأثناءالمراجعةبجودةجيامبيكيالتزام

اتالمؤسسمعظمتتأثرأنالمرجحومن.ومجابهتهالتحديهذامعالتعاملنواصلوإننامختلفبشكلالتفكيرإلىجميعا  19-كوفيدجائحةدفعتنا

.يةالمالالتقاريرعلىجوهريةآثارالمتزايدةوالمخاطراالقتصادياليقينعدملحالةتكونوقدمباشر،غيرأومباشربشكلإما،19-كوفيدبجائحة

عاليةبدرجةالمؤسساتتتعاملحيثدقيقا  حكما  وتقييمها،الموجوداتقيمةفيواالنخفاضاالستمراريةمبدأذلكفيبمااألمور،بعضستتطلب

.األحكامهذهتقييمفيكمراجعينجيامبيكيشركاتدوريتمثل.السوقوتقلباتالتأكدعدممن

ةالماليالتقاريروبإعدادبالمحاسبةالمتعلقةاألمورمختلفمعالجةفيالفرقلمساعدةشاملةإرشاداتالعالميةجيامبيكيأصدرتكما

ةالصلذاتواإلفصاحاتوالتقييماتالموجوداتقيمةفيواالنخفاضاالستمراريةمبدأذلكفيبما19-كوفيدجائحةتأثيراتعنالناتجةوالمراجعة

مةبالحوكالمكلفينمعواالتصاالتالمراجعةوأدلةالالحقةواألحداثوالمخزونالمجموعةمراجعةوعملياتالمخاطروتقييمالنسبيةواألهمية

.مناسبا  ذلككانحيثماالمحليةلالحتياجاتوفقا  اإلرشاداتهذهتعميمإعادةتم.ُبعدعنالعملبيئاتواعتبارات

إعدادبوالمتعلقةالمحاسبيةاألمورمنوغيرهامهمةأخرىمراجعةأمورتحديدتمحيثالجائحةخاللباستمرارجيامبيكيإرشاداتتحديثتم

لمراجعةاومنصاتواإلرشاداتالفنيةوالمحاسبةالمراجعةمواردجميعتوفرمعالتكنولوجيا،علىقائمةشركةجيامبيكيإن.الماليةالتقارير

هذهعلىاستندنالقد.للجميعمتزايدبشكلمهما  التواصلكان،19-كوفيدجائحةخالل.ُبعدعنالعملبيئةإلىالتحولمكنمماإلكترونيا  واألدوات

.السعوديةالعربيةالمملكةفيبهاااللتزاممنتأكدناكمااإلرشادات

جيامبيكيلدىالمراجعةجودةفيالتحول

همففردكللدىيكونأنالمهمفمنلذلك.بالثقةوالجديرةثقةاألكثرالشركةنصبحأنفيطموحنالتحقيقأساسيا  أمرا  المراجعةجودةُتعد

.الجودةتلكلتقديمنجريهاالتيوالتغييراتالمراجعةبجودةنعنيهلمامتسق

وذلكبها،ولالمعمالمهنيةالمعاييروأهدافمتطلباتمعتماشيا  وذلكمتسقة،بصورةالمراجعةبعملياتالقيامبعدالنتيجةهيالمراجعةجودةإن

المهنةآدابوواالستقالليةالموضوعيةمنمستوىأعلىعلىبيئةفيالصلةذاتأنشطتنابجميعالقياميتمالجودة،لمراقبةقوينظامضمن

.والنزاهة

مبادراتأطلقالذي،(GAQT)العالميالمراجعةجودةفيالتحولبرنامجفيالعالميواالتساقالمراجعةجودةفيالتحسيناتبتنفيذالتزامنايتجسد

يفبالثقةلديناالمراجعةمهنيويشعرأنهوالعالميالمراجعةجودةفيالتحويلبرنامجمنالنهائيالهدفإن.م2018أكتوبرفيالعملمسارات

.الدوامعلىالجودةعاليةمراجعةلتقديمإليهايحتاجونالتيوالبيئةواألدواتالدعملديهمأن

ا عةالمراجأعمالجوانبجميعتشملالتيالمراجعةلجودةالمستمرالتحسينإلىتهدفطموحةرحلةفيشرعتالعالميةجيامبيكيألننظر 

وعمالئناةالعامالمصلحةتجاهبمسؤوليتناللوفاءوكذلكالسائدةالمعاييرمتطلباتلتلبيةالمراجعةلجودةنهجاتباعنواصلالشركةفيفإننا

.ومنسوبينا

عموالدالفحصعمليةخاللمنالمراجعةجودةلتعزيزالسعوديةالعربيةالمملكةفيالرقابيةبالجهاتالمنوطةاألدواركاملبشكلندعمإننا

.الجودةأعمالجدوللتحسينمعهممشاركتنابزيادةونلتزمالمستمر
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ودةجفيالتحولبرنامجخاللمنالعالمي،المستوىعلى.الشركةداخلإجراؤهايتموااللتزامالجودةلمراقبةومحليةعالميةبرامجلدينا

نتائجبمراجعةالعالميةجيامبيكيتقوم،(EMA)وأفريقيااألوسطوالشرقأوروبافيالمراجعةجودةوبرامج(GAQT)العالميالمراجعة

.اللزومعندإضافيةعالميةإجراءاتواتخاذالعضوالشركةلدىالجذريةاألسبابوتحليلالجودةمراقبةبرامج

المراجعةجودةأداءفحصأعمال

مراجعةللارتباطقائدكلفحصتتم.الجودةلتحسينالفرصويحددالمراجعةعمليةأداءبتقييمالمراجعةجودةأداءفحصأعمالبرنامجيقوم

أنضمانعلىالعالميةجيامبيكيتساعد.المراجعةجودةأداءفحصأعمالمنكجزءسنواتثالثمدتهادورةفياألقلعلىواحدمرة

.مختلفةعضوشركةمنمستقلخبيررئيسيمراجععليهايشرفوأنوموضوعيةعادلةللشركاتالمراجعةجودةأداءفحصأعمال

ذاتعالمواضيعلىالتركيزجانبإلىالفحصأعمالعلىالمشرفةالجهاتمنوغيرهاالفحصلفرقالتدريبالعالميةجيامبيكيتوفر

.ينالخارجيالمراجعينمثلصارمةالفحصأعمالتكونأنإلىوالحاجةالمراجعةعلىالمشرفةالتنظيميةالجهاتبواسطةالمحددةاالهتمام

يمكنوالتيالمراجعةممارساتوتقييماتاالرتباطتقيمدرجاتلمنحمتسقةضوابطاستخدامضمانعلىالعالميةجيامبيكيتساعد

.المستقبلفيتطرأالتيالتحسيناتلقياسعندئذِ استخدامها

ا)2020عامخالل(QPR)التدقيقجودةأداءمراجعةإجراءتم تعاقدية،ملفات9))تسعمراجعةوتم.(2020نوفمبرفييونوانتهاءمنبدء 

كيلشركةرىأخمكاتبمنالمستقلينالمراجعينمنفريققبلمنالتفتيشعمليةتمت.مرضيةأنهاعلىعامبشكلتدقيقمراجعةصنفت

نفسعلىاإلختياروقعالتنبؤ،قدعلىالقدرةوعدمالمفاجأةعنصروباستخدام.المراجعةقيدالمهامتنفيذعلىالمراجعةركزت.جيإمبي

.أيضا  العاملهذاالماضيالعامفيالمراجعةقادة

خطةثتحديوسيجري.النتائجلمعالجةعملخطةوأعدتاالستعراضعلىالرئيسيةالمالحظاتبجميعالحساباتمراجعةأفرقةُأبلغتوقد

المحرزالتقدمورصدالعملخطةتنفيذمسؤوليةالحساباتمراجعةقادةتتولى.المحرزالتقدملتتبعآلخروقتمنالعمل

الثانيالدفاعخطبرنامج

م2020-م2019الماليةلسنةافيالثانيالدفاعخطبرنامجتنفيذتمالشبكةشركاتلجميعالعالميةجيامبيكيتعليماتعلىبناء

يينالرئيسالتنفيذيينالمديرينالبرامجهذهبموجبالفحصبعملياتالقائمينويشمل.م2019ديسمبر31فيالمنتهيةلسنةلتلالرتباطا

.المناسبةاتالقطاعفيوالمعرفةالخبرةذويمنالرئيسيينوالمديرينالتنفيذيينوالمديرين

:فيالفحصأعمالأهدافتتمثل

.المراجعةآراءتوقيعقبلالمراجعةعملياتخاللوالتوثيقالمراجعةتنفيذلجودةاالستباقيالتحسين•

.المراجعةلمنهجيةاالرتباطفرقفهمتعزيزبهدفأفضلبشكلالفجواتفهمفيللمساعدةاالرتباطفرقتدريب•

فينهتحسييمكنناوكيفالبرنامجفعاليةحولرأيعلىللحصولاالرتباطوفرقالفحصبعملياتالقائمينمنلكلاستبيانإجراءتم

.م2021-م2020الماليةللسنةالثانيالدفاعخطبرنامجفيالمدخالتاعتباروتمللغايةإيجابيةتلقيهاتمالتياآلراءكانت.المستقبل

الجودةدارةإلالدوليمعيارال

كيشبكةفياألعضاءالشركاتجميعتكونأنيجب.الحالي(1)الجودةلمراقبةالدوليالمعيارمحل(1)الجودةإلدارةالدوليالمعيارسيحل

بغضعضو،شركةكلمن(1)الجودةإلدارةالدوليالمعياريتطلب.م2022فيالمعيارمفعوليسريأنقبلتماما  ملتزمةالعالميةجيامبي

.بهاالخاصةالجودةإدارةنظاموتشغيلوتنفيذتصميمفيالمخاطرعلىقائمنهجتطبيقالحجم،عنالنظر

إدارةاملنظتوجيهيةلجنةبإنشاءالشركةتمقاكما.لذلكمكرسفريقمعالجودةإدارةنظامتطبيقعمليةالسعوديةجيامبيكيبدأت

فيالجودةإدارةنظاموإطالقالناجحالتنفيذضمانهوالتوجيهيةاللجنةمنالهدفإن.اإلدارةمجلسإلىمباشرةتقاريربرفعتقومالجودة

ايتم.العالميةجيامبيكيفيالمركزيالجودةإدارةنظامفريقمنالمفروضةالزمنيةللجداولوفقا  الشركة معيارملعمسارتنفيذحالي 

ميتأنويجبواالتساقالتدقيقجودةلتعزيزلجهودناأساسا  يعدوالذي-العالميالمراجعةجودةفيالتحول"ركيزة"وهو-الجودةإدارة

إدارةنظامتطبيقفيالمحرزالتقدملمراجعةشهريأساسعلىالجودةإدارةلنظامالتوجيهيةاللجنةتجتمع.2021عامنهايةبحلولبالكاملتفعيله

.الجودة

اإلضافيةالجودةفحصعمليات-(NOVA)نوفابرنامج

إلىالبرنامجيهدف.م2019ديسمبرفيالمنتهيةللسنةالمراجعةلعملياتم2020الماليةالسنةفيمحليةكمبادرةالبرنامجإطالقتم

لدفاعاخطبرنامجإلىباإلضافةالمختارةالمراجعةارتباطاتعلىالتركيزمجاالتفيمستقلةفحصعملياتبإجراءالمراجعةجودةتحسين

تموقدالمراجعةقسمفيمديرينورئيسيينومديرينتنفيذيينومديرينرئيسيينتنفيذيينمديرينهمالفحصبعملياتالقائمينجميع.الثاني

.أكبربشكللديناالجودةمبادراتمستوىورفعتدريباتنالتعزيزالبرنامجومالحظاتنتائجاستخدام
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علىوالتركيزالسعودةأعمالجدول
والتنوعاإلدماج

أنونرىبالتوطينالسعوديةالعربيةالمملكةفيجيامبيكيتلتزم

نكونأنفيرؤيتناتتمحور.نالألعمالضروريواستراتيجيأمرذلك

اموّطنةكشركةمعروفين ناوعمالئموظفيناِقبلمنبهاوموثوقحق 

يئةتهعلىالتركيزخاللمنالتوطينروحترسيخإلىنهدفومجتمعنا،

بأنحا  طموا  هدفألنفسناحددنالقد.التوطينتمّكنشاملةبيئةوتعزيز

برنامجولديناأدنىكحد%50عنالتقلالسعوديينالمواطنيننسبةتكون

.بهمواالحتفاظوتطويرهمالسعوديينالمواطنينجذبعلىيركزشامل

جيامبيكيلدىالمراجعةقسميتكونم،2020سبتمبر30فيكما

.السعوديينالمواطنينمن%47نسبةمنالسعوديةالعربيةبالمملكة
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١٥.جميع الحقوق محفوظة. ام جي العالمية، شركة تعاونية سويسرية

لديناالسعودةأعمالجدول

والتنوعاإلدماج

يساعدناوأخالقيتجاريواجبجيامبيكيفيوالتنوعاإلدماجإن

ملونعنعيشالذيومجتمعناوعمالئناموظفينامعالثقةبناءعلى

يقدرويدركومتنوعشاملعملمكانخلقعلىبالتركيزقمنالقد.فيه

لوكوالساالبتكارعلىيشجعبدورهوالذيالفريدةواإلمكانياتالخبرات

تعزيزعلىجيامبيكيقيمتساعدوكما.شركتنافياألخالقي

سلطنوبهقيمناأحدهوالتكاتف.األوسعبالمجتمعوارتباطناثقافتنا

كسوينع.تنوعنامنالقوةونستمدالبعضبعضنانحترمأنعلىالضوء

لىعتركزالتياألجلطويلةوالتنوعاإلدماجاستراتيجيةفيأيضا  هذا

.الجنسينبينالتنوع

اوتطويرهاالمرأةبتمكينجدا  ملتزمةجيامبيكيإن لخالمنمهني 

استبقاءوتقدمتدعممختلفةومبادراتوالتنميةالتدريببرامجتوفير

كلبشجيامبيكيفياإلناثتمثيلنسبةازدادت.السعوديةالمرأة

تناموظفاغالبيةبأنفخوروننحن.الماضيةالثالثالسنواتخاللمطرد

.اإلناثمنالسعوديينموظفينامن%44وأنسعودياتمواطناتهن

ئيةالنساالقياداتمنمستقبليةنظرة"استبيانجيامبيكيأجرت

مرةوألول-العالمأنحاءجميعفيالنساءمنرؤىأخذمع"العالمية

فرصوالالتحدياتبشأنوذلك-السعودياتاإلناثمنقائداتذلكيشمل

نمواللدفعاستراتيجياتهنومشاركةأعمالهنتواجهالتيالرئيسية

إلىاالستبيانهذايهدف.تقلقهمالتيوالمخاطرالمستقبلي

على19-كوفيدجائحةتؤثرأناإلناثالقائداتتتوقعكيفاستكشاف

الوظيفيوالرضاواالبتكاراالستدامةمثلأخرىوقضاياوظائفهم

بينالتنوعزلتعزيالثقافيالتغييريتبنونوكيفالجديدةالعملوطريقة

.الجنسين

العشرينالمرأةمجموعةألنشطةالرسميالراعيجيامبيكيكانت

نإ.العشـرينلمجموعـةالسـعوديةالعربيـةالمملكـةرئاسـةمنكجزء

المرأةقضاياتعرضالتياألولىالمنصةهيالعشرينالمرأةمجموعة

ةجاهدتسعىكما.العشرينلمجموعةالتابعةالتواصلمجموعاتعلى

جميعيوفالعالمأنحاءجميعفيللنساءالجنسينبينالتكافؤلتحقيق

.جاحالنمنالمرأةلتمكنالسياساتتغييرإلىالدعوةخاللمنالقطاعات

خاللمنبالعملسنةلمدةالسعوديةجيامبيكيقامت

ةوالمشاركالعشرينالمرأةمجموعةمعوالماليةالعينيةالمساهمات

حليالمالمستوىعلىالتأييدفيوالمشاركةالسياساتموجزاتفي

ائيةالنهالقمةخاللالعشرينالمرأةمجموعةبيانتقديمودعموالدولي

يوينبغيمكنملموسةخطواتالعشرينمجموعةلقادةتقدموالتي

.الجنسينبينالمساواةلتعزيزاتخاذها
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الهيكل التنظيمي

لجنة المراجعة 

والمخاطر

دارةاإلمجلس 

لجنة 

الحوكمة 

والترشيحات 

والمكافآت

عبداهلل الفوزان. د

رئيس مجلس اإلدارة

ةاللجنة التنفيذي

عبداهلل الفوزان. د

رئيس مجلس اإلدارة

الشؤون

المالية

الموارد 

البشرية

تكنولوجيا 

األسواقالمعلومات

العالقات 

الحكومية

عدنان سي

مدير 

العمليات

عبدالعزيز النعيم

الشريك المدير

مكتب الخبر 

خليل السديس

الشريك المدير

مكتب الرياض

إسماعيل العاني

عضو

غير تنفيذي

سيمون كولنز

عضو

غير تنفيذي 

إبراهيم باعشن

الشريك المدير

مكتب جدة

محمد طارق

رئيس قسم 

المراجعة

وديع أبو نصر

رئيس قسم 

الضرائب

إسالم البياع

رئيس قسم 

االستشارات

خليل السديس

الشريك المدير 

الرياضمكتب

أرفيند سينغي

رئيس قسم

األسواق

إبراهيم باعشن

الشريك المدير

مكتب جدة

رئيس قسم الجودة والمخاطر

خالد ياسين

عضو

غير تنفيذي

نعيم العبدالعزيز 

الشريك المدير 

مكتب الخبر
لجنة 

االستراتيجيات

براتاب كيه

رئيس قسم

المخاطرالجودة و

الملحقات
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لجنة جودة المراجعة

لجنة توجيهية 

لنظام إدارة الجودة
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ورئيس قسم المراجعة

الهيكل القانوني 

والحوكمة

تقديم جدول جودة 

المراجعة لدينا

جدول أعمال السعودة 

والتركيز على اإلدماج

والتنوع

نتائج فحص الرقابة 

الداخلية للجودة

العقوبات ضد كي بي

ام جي الفوزان 

وشركاه

التقاضي والمطالبات قيم كي بي ام جي، الملحقات
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة
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الشريكاسم العميل 

هاني بديريشركة العالمية للتأمين التعاوني

خليل السديسشركة األندلس العقارية

خليل السديسشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

إبراهيم باعشنشركة الجزيرة تكافل تعاوني

فهد الدوسريشركة المعمر ألنظمة المعلومات

عبدالعزيز النعيمشركة المواساة للخدمات الطبية

عبداهلل الفوزان.دمصرف الراجحي

ناصر الشطيريشركة اليمامة للصناعات الحديدية

فهد الدوسريشركة أمالك العالمية للتمويل العقاري

عبداهلل الفوزان.دالبنك العربي الوطني

عبدالعزيز النعيمشركة أرامكو توتال العربية للخدمات

إبراهيم باعشنشركة األسمنت العربية المحدودة

هاني بديريشركة المراكز العربية المحدودة

خليل السديسشركة عطاء التعليمية

هاني بديريبنك البالد

إبراهيم باعشنبنك الجزيرة

إبراهيم باعشنالبنك السعودي الفرنسي

إبراهيم باعشنشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

عبدالعزيز النعيمشركة تشب العربية للتأمـيـن التعاوني

إبراهيم باعشنشركة إعمار المدينة االقتصادية

خليل السديسشركة اتحاد اتصاالت

هاني بديريشركة فواز عبدالعزيز الحكير

ناصر الشطيريالشـــركة الخليجية العامة للتأمين التعاونـــي

عبداهلل الفوزان.دشركة جبل عمر للتطوير

عبداهلل الفوزان.دشركة لجام للرياضة 

إبراهيم باعشنشركة الشرق األوسط للرعاية الصحية

عبداهلل الفوزان.دنادك–الشركة الوطنية للتنمية الزراعية 

عبداهلل الفوزان.دالبنك األهلي التجاري

فهد الدوسريالشركة الوطنية للتربية والتعليم 

عبداهلل الفوزان.دشركة أسمنت القصيم

إبراهيم باعشنشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

عبدالعزيز النعيمشركة صدارة للخدمات األساسية

عبدالعزيز النعيمشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

عبداهلل الفوزان.دمجموعة سامبا المالية

ناصر الشطيريشركة الخطوط السعودية للتموين

هاني بديريالبنك السعودي البريطاني

عبداهلل الفوزان.دالشركة السعودية للكهرباء

هاني بديريالشركة السعودية للخدمات األرضية

الشريكاسم العميل 

هاني بديريالبنك السعودي لالستثمار

فهد الدوسريالشركة السعودية للطباعة والتغليف

هاني بديريالشركة السعودية إلعادة التأمين

فهد الدوسريالمجموعة السعودية لألبحاث والتغليف

خليل السديس(تداول)سوق األسهم السعودية 

إبراهيم باعشنمجموعة صافوال

خليل السديس"(مقاصة )"شركة مركز مقاصة األوراق المالية 

خليل السديس(إيداع)شركة مركز إيداع األوراق المالية 

إبراهيم باعشنشركة أسمنت المنطقة الجنوبية

خليل السديسشركة التعاونية للتأمين التعاوني

فهد الدوسريالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

عبداهلل الفوزان.دشركة زهرة الواحة للتجارة

خليل السديسشركة الجزيرة لألسواق المالية

عبداهلل الفوزان.دالراجحي المالية

هاني بديريشركة األول لالستثمار

هاني بديريشركة البالد لالستثمار

خليل السديسشركة أشمور لالستثمار السعودية

ناصر الشطيريسيتي جروب العربية السعودية 

عبداهلل الفوزان.دشركة كريديت سويس العربية السعودية

هاني بديريشركة دراية المالية

شركة دويتشه العربية السعودية لألوراق 

م.م.المالية ذ
هاني بديري

هيرميس -شركة المجموعة المالية 

السعودية 
فهد الدوسري

عبداهلل الفوزان.دشركة فاب كابيتال المالية

هاني بديريشركة أف آي أم بارتنرز كي أس أي

فهد الدوسريجي إف إتش المالية السعودية

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية 

المحدودة 
هاني بديري

خليل السديسشركة جدوى لالستثمار

فهد الدوسريشركة ميراك المالية

خليل السديسمسقط المالية

عبداهلل الفوزان.دشركة األهلي كابيتال 

راق الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألو

(سدكو كابيتال)المالية 
ناصر الشطيري

ناصر الشطيريشركة سدرة المالية

إس إم بي سي للخدمات االستشارية 

.م.م.ذ.السعودية ش
هاني بديري

فهد الدوسريستاندرد تشارترد كابيتال 

ناصر الشطيريشركة سويكورب

فهد الدوسريصندوق المبارك العقاري للدخل 

فهد الدوسري2صندوق المبارك العقاري للدخل 

فهد الدوسريآي البوابة االقتصادية. بي. إن. أي

ناصر الشطيريصندوق كامكو لألسهم السعودية

ناصر الشطيريصندوق سدرة للمتاجرة

ناصر الشطيريصندوق سدرة للدخل

صندوق اإلنماء المتداول لصكوك الحكومة 

قصيرة األجل-السعودية المحلية 
خليل السديس
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والتركيز على اإلدماج

والتنوع

مراقبة وإصالح جودة 

المراجعة

تقديم جدول جودة 

المراجعة لدينا

الهيكل القانوني 

والحوكمة

20

الشريكاسم العميل 

عبداهلل الفوزان.دصندوق األهلي لمؤشر أسهم آسيا والباسفيك

عبداهلل الفوزان.دصندوق األهلي المتنوع بالريال السعودي 

عبداهلل الفوزان.دصندوق األهلي المتنوع بالدوالر األمريكي

عبداهلل الفوزان.دصندوق األهلي لمؤشر األسواق الناشئة

عبداهلل الفوزان.دصندوق األهلي لمؤشر أسهم أوروبا

عبداهلل الفوزان.دصندوق األهلي المرن لألسهم السعودية

عبداهلل الفوزان.دصندوق األهلي الخليجي للنمو والدخل

عبداهلل الفوزان.دصندوق األهلي للمتاجرة باألسهم الخليجية

عبداهلل الفوزان.دصندوق األهلي العقاري العالمي

عبداهلل الفوزان.دةصندوق األهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية الصحي

عبداهلل الفوزان.دصندوق األهلي للمتاجرة العالمية

عبداهلل الفوزان.دصندوق األهلي للضيافة بمكة المكرمة

عبداهلل الفوزان.دصندوق األهلي متعدد األصول المتحفظ 

عبداهلل الفوزان.دصندوق األهلي متعدد األصول للنمو المرتفع

عبداهلل الفوزان.دصندوق األهلي متعدد األصول للنمو المتوسط

عبداهلل الفوزان.دصندوق األهلي متعدد األصول للفرص

عبداهلل الفوزان.دصندوق األهلي متعدد األصول للدخل اإلضافي

عبداهلل الفوزان.دصندوق األهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية

عبداهلل الفوزان.د1صندوق األهلي ريت 

عبداهلل الفوزان.دصندوق األهلي للصدقات

عبداهلل الفوزان.دصندوق األهلي للمتاجرة بالريال السعودي 

عبداهلل الفوزان.دصندوق األهلي للمتاجرة باألسهم السعودية

صندوق األهلي ألسهم الشركات الصغيرة 

والمتوسطة
عبداهلل الفوزان.د

عبداهلل الفوزان.دصندوق األهلي للصكوك بالدوالر األمريكي

صندوق األهلي القابض لصناديق االستثمار 

العقارية المتداولة
عبداهلل الفوزان.د

عبداهلل الفوزان.د42صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

عبداهلل الفوزان.د101صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

عبداهلل الفوزان.د102صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

عبداهلل الفوزان.د21صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

عبداهلل الفوزان.د22صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

عبداهلل الفوزان.د100صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

عبداهلل الفوزان.د19صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

عبداهلل الفوزان.د20صندوق األهلي كابيتال الخاص رقم 

عبداهلل الفوزان.د(١)صندوق األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة 

( ١)صندوق األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة 

الثاني
عبداهلل الفوزان.د

( 1)صندوق األهلي كابيتال للصكوك ذات الفئة 

الثالث
عبداهلل الفوزان.د

عبداهلل الفوزان.دصندوق استراتيجية المؤشر 

خليل السديسصندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة

خليل السديسصندوق أشمور للتعليم الخليجي

خليل السديسصندوق أشمور لألسهم السعودية

خليل السديسصندوق أشمور السعودي لألغذية

خليل السديسصندوق أشمور للمدى القصير

الشريكاسم العميل 

خليل السديسصندوق جدوى ألسواق األسهم العربية

خليل السديسصندوق جدوى العزيزية لالستثمار العقاري

خليل السديسصندوق جدوى لألسهم الخليجية

خليل السديسصندوق جدوى لإلستثمار في الصكوك العالمية

خليل السديسصندوق جدوى للفرص الطبية

خليل السديس2صندوق جدوى للفرص الطبية 

خليل السديس3صندوق جدوى للفرص الطبية 

خليل السديس4صندوق جدوى للفرص الطبية 

خليل السديسب4صندوق جدوى للفرص الطبية 

خليل السديس12صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديس13صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديس14صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديس16صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديس17صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديس18صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديس19صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديس20صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديس24صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديس25صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديس31صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديس32صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديس33صندوق جدوى لالستثمار 

خليل السديسصندوق جدوى لفرص الصناعات الميكانيكية

خليل السديسصندوق جدوى لفرص التكرير

خليل السديسصندوق جدوى للمرابحة بالريال السعودي

خليل السديسصندوق جدوى لألسهم السعودية

خليل السديسةصندوق جدوى لفرص االستثمار في قطاع التقني

م زيوت تشحي)صندوق جدوى لالستثمار المشترك 

(لوب السعودية
خليل السديس

صندوق جدوى االستثماري في أسهم األسواق 

المتقدمة
خليل السديس

صندوق جدوى االستثماري في أسهم األسواق 

الناشئة
خليل السديس

خليل السديس(ريت)صندوق جدوى للصناديق العقارية المتداولة 

ناصر الشطيريصندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم السعودية

ناصر الشطيري٢صندوق سدكو كابيتال للدخل العقاري 

ناصر الشطيريصندوق سدكو كابيتال ريت

ناصر الشطيريصندوق سدكو كابيتال ألسواق النقد

العقاري األول للتطوير ( سدكو كابيتال)صندوق 

حسب المالءمة
ناصر الشطيري
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والمحاسبين القانونيين المسجلين المعنيين الذين أجروا المراجعة(ESAS)قائمة بعمالء المراجعة من المنشآت الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية 

في هذا الملحق تلك التي كانت كي بي ام جي فيها مراجعي الحسابات للسنة  ESASتشمل كيانات )2020سبتمبر 30كما في -لهؤالء العمالء 

تابع-( 2020ديسمبر 31وتم تعيينهم كمراجعين للسنة المالية 2019ديسمبر 31المالية 

قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة

الملحقات التقاضي والمطالبات العقوبات ضد كي بي

ام جي الفوزان 

وشركاه

جدول أعمال السعودة 

والتركيز على اإلدماج

والتنوع

مراقبة وإصالح جودة 

المراجعة

تقديم جدول جودة 

المراجعة لدينا

الهيكل القانوني 

والحوكمة
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الشريكاسم العميل 

صندوق إتش إس بي سي المرن ألسهم الصين

والهند
هاني بديري

هاني بديريصندوق إتش إس بي سي للمرابحة المطور

صندوق إتش إس بي سي ألسهم المؤسسات 

المالية السعودية
هاني بديري

هاني بديريصندوق إتش إس بي سي لألسهم الخليجية

صندوق إتش إس بي سي لألسهم الخليجية

ذات الدخل
هاني بديري

صندوق إتش إس بي سي ألسهم األسواق 

العالمية الناشئة
هاني بديري

صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم 

العالمية
هاني بديري

هاني بديريصندوق إتش إس بي سي اللوجستي للدخل

صندوق إتش إس بي سي المتوازن لألصول 

المتنوعة
هاني بديري

صندوق إتش إس بي سي الدفاعي لألصول 

المتنوعة
هاني بديري

صندوق إتش إس بي سي المتنامي لألصول 

المتنوعة
هاني بديري

صندوق االستثمارات الخاصة إتش إس بي سي

30
هاني بديري

صندوق االستثمارات الخاصة إتش إس بي سي

31
هاني بديري

صندوق االستثمارات الخاصة إتش إس بي سي

32
هاني بديري

30صندوق إتش إس بي سي السعودي 

المتداول
هاني بديري

صندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات 

السعودية
هاني بديري

اء صندوق إتش إس بي سي ألسهم شركات البن

واإلسمنت السعودية
هاني بديري

صندوق إتش إس بي سي المرن لألسهم 

السعودية
هاني بديري

هاني بديريصندوق إتش إس بي سي لألسهم السعودية

صندوق إتش إس بي سي لألسهم السعودية

للدخل
هاني بديري

صندوق إتش إس بي سي ألسهم الشركات 

الصناعية السعودية
هاني بديري

صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالريال 

السعودي
هاني بديري

هاني بديريصندوق إتش إس بي سي للصكوك

صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدوالر 

األمريكي
هاني بديري

صندوق اال ستثمارات الخاصة اتش اس بي سي

17
هاني بديري

الشريكاسم العميل 

هاني بديريصندوق أجدان رايز للتطوير العقاري

هاني بديري44صندوق االستثمار كابيتال لالستثمار 

هاني بديري46صندوق االستثمار كابيتال لالستثمار 

هاني بديري50صندوق االستثمار كابيتال لالستثمار 

هاني بديري48صندوق االستثمار كابيتال لالستثمار 

هاني بديري42صندوق االستثمار كابيتال للصكوك الخاص 

هاني بديري45صندوق االستثمار كابيتال للصكوك الخاص 

هاني بديريصندوق صائب لألسهم الخليجية

هاني بديريصندوق صائب للتطوير العقاري أبراج سرايا

هاني بديريصندوق صائب للشركات السعودية

هاني بديريصندوق صائب لألسهم السعودية

هاني بديريصندوق صائب للمتاجرة بالسلع

ناصر الشطيريصندوق الملز للفرص العقارية الثالث

ناصر الشطيريالصندوق السعودي للتطوير والتدريب

ناصر الشطيريصندوق ملز األول للتكنولوجيا 

ناصر الشطيريصندوق سارة الثاني لالستثمار العقاري
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.جميع الحقوق محفوظة. ام جي العالمية المحدودة، شركة إنجليزية خاصة محدودة بضمان

تدريبات موظفي المراجعة الذي يعملون مع العمالء الخاضعين إلشراف هيئة السوق الماليةملخص 

م2020سبتمبر 30للسنة المالية المنتهية في -التعليم المهني المستمر 

قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة

الملحقات التقاضي والمطالبات العقوبات ضد كي بي

ام جي الفوزان 

وشركاه

جدول أعمال السعودة 

والتركيز على اإلدماج

والتنوع

مراقبة وإصالح جودة 

المراجعة

تقديم جدول جودة 

المراجعة لدينا

الهيكل القانوني 

والحوكمة
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المسمى الوظيفياألسماء.م
منهجية المراجعة والمحاسبة 

والجودة وإدارة المخاطر واإلدارة

عدد 

الساعات

:نوع التدريب

غير رسمي/ رسمي/ خارجي/ داخلي

داخلي وخارجي ورسمي57نعمالشريكعبداهلل الفوزان.د1

داخلي وخارجي ورسمي132نعمالشريكخليل السديس2

داخلي وخارجي ورسمي89نعمالشريكإبراهيم باعشن3

داخلي وخارجي ورسمي74نعمالشريكعبدالعزيز النعيم4

داخلي وخارجي ورسمي231نعمالشريكفهد  الدوسري5

داخلي وخارجي ورسمي41نعمالشريكناصر الشطيري6

داخلي وخارجي ورسمي106نعمالشريكهاني  بديري7

داخلي وخارجي ورسمي95نعمالشريكخلود موسى8

داخلي وخارجي ورسمي41نعميمدير تنفيذي رئيسعبداهلل اكبر9

داخلي وخارجي ورسمي143نعميمدير تنفيذي رئيسأرمون نخاي10

داخلي وخارجي ورسمي83نعميمدير تنفيذي رئيسأظرف حسان11

داخلي وخارجي ورسمي71نعميمدير تنفيذي رئيسديل كالرك12

داخلي وخارجي ورسمي129نعميمدير تنفيذي رئيسفيصل سانا13

داخلي وخارجي ورسمي70نعميمدير تنفيذي رئيسفاروق كريم14

داخلي وخارجي ورسمي50نعميمدير تنفيذي رئيسفرقان اهلل خان15

داخلي وخارجي ورسمي96نعميمدير تنفيذي رئيسكاشف ظفر16

داخلي وخارجي ورسمي40نعميمدير تنفيذي رئيسليوشإمحمد 17

داخلي وخارجي ورسمي41نعميمدير تنفيذي رئيسمحمد عالء الدين18

داخلي وخارجي ورسمي100نعميمدير تنفيذي رئيسأويس شهاب19

داخلي وخارجي ورسمي77نعميمدير تنفيذي رئيسفيليب نولز20

داخلي وخارجي ورسمي144نعميمدير تنفيذي رئيستامر الصاوي21

داخلي وخارجي ورسمي130نعممدير تنفيذيهيثم السعداني22

داخلي وخارجي ورسمي60نعممدير تنفيذيهاشم حسين23

داخلي وخارجي ورسمي46نعممدير تنفيذيهشام مصطفى24

داخلي وخارجي ورسمي74نعممدير تنفيذيمزهر سليم25

داخلي وخارجي ورسمي51نعممدير تنفيذيمحمد هشيم26

داخلي وخارجي ورسمي111نعممدير تنفيذيمحمد طه زاهد27

داخلي وخارجي ورسمي98نعممدير تنفيذيفريد ميمون28

داخلي وخارجي ورسمي140نعممدير تنفيذيمحمد نافيد29

داخلي وخارجي ورسمي347نعممدير تنفيذيرجف كوالر30
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م 2020سبتمبر ٣٠معلومات مالية للسنة المالية المنتهية في 

اإليرادات

المعلومات المالية.م

بماليين الرياالت 

السعودية

770إجمالي اإليرادات١

75إجمالي اإليرادات من ارتباطات المراجعة للمنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة٢

٣
إجمالي اإليرادات من الخدمات األخرى للمنشآت 

الخاضعة إلشراف الهيئة

إجمالي اإليرادات من الخدمات األخرى للمنشآت الخاضعة 

إلشراف الهيئة التي راجعت عليها كي بي ام جي 
8

إجمالي اإليرادات من الخدمات األخرى للمنشآت الخاضعة 

إلشراف الهيئة التي لم تراجع عليها كي بي ام جي
30

168إجمالي اإليرادات من ارتباطات المراجعة لمنشآت غير المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة٤

٥
إجمالي اإليرادات من الخدمات األخرى لمنشآت 

غير المنشآت الخاضعة إلشراف الهيئة

إجمالي اإليرادات من الخدمات األخرى لمنشآت غير المنشآت 

الخاضعة إلشراف الهيئة التي راجعت عليها كي بي ام جي 
25

إجمالي اإليرادات من الخدمات األخرى لمنشآت غير المنشآت 

يالخاضعة إلشراف الهيئة التي لم تراجع عليها كي بي ام ج
464

الشركاء في الشركة

:إن الشركة مملوكة بالكامل من قبل شركاء سعوديين وهم كما يلي

االسم.م

الفوزانبن حمد عبداهلل .د١

السديسبن إبراهيمخليل٢

باعشنعبود إبراهيم ٣

النعيمبن عبداهللعبدالعزيز٤

السنيدبن عبدالرحمنطارق٥

موسى بنت عدنان خلود ٦

الدوسريبن مباركفهد٧

الشطيريبن أحمدناصر٨

هاني بن حمزة بن أحمد بديري٩

لعمالءمراجعةأعمالفيعملساعة175,000حواليالسعوديةالعربيةالمملكةفيجيامبيكيأمضتالشفافية،تقريريشملهاالتيالسنةخالل

%١يمثلالهيئةإلشرافالخاضعةللمنشآتالمراجعةلعمالءالمسجلونالقانونيونالمحاسبونقضاهاالتيالساعاتمجموع.الهيئةإلشرافالخاضعةالمنشآت

.الهيئةإلشرافالخاضعةللمنشآتالمراجعةارتباطاتفيقضيتالتيالساعاتعددإجماليمنتقريبا  

م2020سبتمبر ٣٠مجموع ساعات ارتباطات المراجعة لعمالء المراجعة الخاضعين إلشراف هيئة السوق المالية للسنة 

قيم كي بي ام جي، 
ة وكلمة رئيس مجلس اإلدار
ورئيس قسم المراجعة

الملحقات التقاضي والمطالبات العقوبات ضد كي بي

ام جي الفوزان 

وشركاه

جدول أعمال السعودة 

والتركيز على اإلدماج

والتنوع

مراقبة وإصالح جودة 

المراجعة

تقديم جدول جودة 

المراجعة لدينا

الهيكل القانوني 

والحوكمة
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الشبكة م كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو في2021© 

.العالمية لشركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كي بي ام جي العالمية المحدودة، شركة إنجليزية خاصة محدودة بضمان

.إن اسم وشعار كي بي ام جي هما عالمتان تجاريتان مسجلتان أو عالمتان تجاريتان لـ كي بي ام جي العالمية
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